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Г
игантоклетъчният артериит 

е грануломатозно възпаление 

на стената на големите съ-

дове, клонове на аортата. Може да 

ангажира и средни и малки по кали-

бър артерии. Най-често се засягат 

екстракраниалните разклонения на 

arteria carotis – а. ophtalmica, a. ciliaris 

posterior, в това число a. temporalis 

superficialis. Това е причината той 

често да бъде наричан и темпора-

лен артериит. При ангажиране на 

очните артерии и клоновете им, 

следва нарушение на зрението – 

бързопреходно или дефинитивно. 

Етиологията е неизвестна. В пове-

чето случаи се наблюдава при паци-

енти от женски пол, над 50-годишна 

възраст. Рискови фактори са тю-

тюнопушене, ранна менопауза, ни-

сък индекс на телесна маса[2]. 

Тежестта на протичане и обемът 

на обхват на съдовата стена зави-

си от количеството на еластична 

съединителна тъкан в съответния 

съд. Тъй като стената на интракра-

ниалните артерии съдържа по-малко 

еластична тъкан, те са по-слабо об-

хванати. Но не е изключено да се на-

блюдават съдови инциденти – ТИА 

(транзиторни исхемични атаки), ин-

султи и др. 

В медицинската литература има раз-

нопосочни мнения относно връзката 

между гигантоклетъчния артериит 

и ревматичната полимиалгия. Една 

от школите твърди, че гигантокле-

тъчният артериит и рев матичната 

полимиалгия са свързани, но са две 

различни заболявания. Според дру-

ги автори те са отделна проява на 

едно и също страдание [3,4]. Около 50% 

от болните с темпорален артериит 

все пак развиват клинични прояви, 

характерни за ревматичната поли-

миалгия, като болка и слабост в про-

ксималните групи мускули на горни 

и долни крайници. При по-малка част 

(около 10%) от болните с изолирана 

ревматична полимиалгия в един мо-

мент се установява и засягане на 

темпоралните артерии[5].

Клинични прояви
Често заболяването започва нес-

пецифично – със загуба на апетит, 

болки по мускулите на рамене и та-

зов пояс, отпадналост, лесна уморя-

емост, субфебрилна температура, 

нощно изпотяване, загуба на тегло 

и др.[6].
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ГИГАНТОКЛЕТЪЧЕН АРТЕРИИТ, ТЕМПОРАЛЕН АРТЕРИИТ ИЛИ БОЛЕСТ НА HORTON e автоимунен 
системен васкулит с неизвестна етиология. Проявява се при жени над 50-годишна възраст (средно на 70 
год.). Заболяването е изключително рядко при пациенти под 50-годишна възраст. Представлява диаг-
ностична трудност в началото на клиничните симптоми и се характеризира с широк спектър от сис-
темни усложнения – най-вече неврологични и офталмологични[1]. Поставянето на диагноза разчита на 
биопсия, когато са ангажирани повърхностни съдове като Arteria Temporalis Superficialis. Често поради 
усложнения достъп до други засегнати големи клонове на аортата (като a. carotis, a. subclavia, a. iliaca и 
др.) поставянето на диагноза може да се забави. В тези случаи се използва набор от образни изследва-
ния. За лечение с най-голям успех до сега, се прилага системна кортикостероидна терапия. При засягане 
на зрението тя се провежда като интравенозна високодозирана пулс-терапия. При необходимост се 
използват и други имуносупресори. 
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Водещи и характерни съдови 

прояви са: 

 • Новопоявило се главоболие с пул-

сиращ характер, което не се по-

влиява от прием на аналгетици, 

генерализирано по цялата глава 

или локализирано най-често тем-

порално. 

 • Болезненост, чувствителност и 

палпиращо се уплътняване по хода 

на a. temporalis superficialis. 

 • Клаудикацио на долната челюст 

при дъвчене. Усеща се болка, по-

добна на мускулна крампа в об-

ластта на челюстта по време на 

продължително говорене или дъв-

чене[7].

 • Очни прояви – преходна или перси-

стираща безболкова загуба на зре-

ние или периодично проявяваща се 

диплопия, нистагъм. До дни може 

да настъпи пълна загуба на зрение. 

Може да се наблюдават и зрител-

ни халюцинации[8]. В началните 

фази на заболяването пациентите 

съобщават за бързопреходно за-

мъгляване на зрението, което оба-

че ако не бъде диагностицирано и 

лекувано навреме, може да стане 

необратимо. Обикновено първо се 

засяга едното око, до седмица без 

терапия – и другото. Може да се 

наблюдава птоза на клепачите.

 • Прояви на исхемия от страна на 

централната нервна система 

(ТИА, инсулт, исхемични епизоди с 

централен или периферен вести-

буларен синдром), сърдечни проя-

ви като аортна регургитация. Ко-

гато е обхваната съдовата стена 

на торакалната аорта, може да се 

развият аневризми, които да се 

усложнят с дисекация или руптура.

 • Болка, скованост, слабост на прок-

симална група мускули – най-често 

ангажиран раменен и тазов пояс, 

необичайна обща слабост до екс-

тремна. Понякога до невъзмож-

ност на пациента да се придвиж-

ва без чужда помощ – прояви на 

ревматична полимиалгия[9].

 • Други симптоми може да са: дис-

фагия, клаудикацио на долни и гор-

ни крайници, разлика в артериал-

ното налягане на двете ръце. 

 • Много рядко може да се наблюдава 

некроза на езика, която е патогно-

монична за заболяването[10].

 • Рядко може да има и психотични 

прояви, депресия[11].

Заболяването може да дебютира с 

нарушение на зрението от разли-

чен спектър. Специално внимание 

се обръща на засягането на оптич-

ния нерв и централната ретинална 

артерия. Най-често настъпва гра-

нуломатозно възпаление на задната 

цилиарна артерия, което води до 

възникването на артериална пред-

на исхемична оптична невропатия. 

Ако причината за нарушеното зре-

ние не бъде навременно установена, 

30-50% от нелекуваните пациенти с 

гигантоклетъчен артериит, разви-

ват оптикопатия. При 1/3 от тях се 

засяга и другото око в рамките на 

седмица от началото на симптоми-

те[12]. Прогнозата е лоша, като в по-

вечето случаи оптикопатията зася-

га двете очи и води до перманентна 

загуба на зрение. 

Диагностичен 
подход

А: Клинични прояви.

Б: Физикален преглед:

 • 50% от пациентите имат видими 

прояви на възпаление на засегна-

тата a. temporalis superficialis (ед-

ностранно или двустранно), което 

се проявява с болка, оток, зачервя-

ване, уплътняване на артерията, 

отслабени до липсващи пуслации. 

По хода на артерията при прегле-

да може да се палпират и малки 

нодули (Фиг. 1-4).

 • Повишена чувствителност на 

скал па, често генерализирана по 

хода на цялата глава.

 • При аускултация на каротидната 

артерия може да се долови каро-

тиден „брум“.

 • При сърдечна аускултация може да 

се чуят патологични шумове. 

 • Мускулна слабост на проксимал-

ни групи мускули на горни и долни 

крайници, без данни за миолиза. 

ф и г у р а  1 ,  ф и г у р а  2 :

Пациентка с темпорален артериит преди терапия – дясна и лява a. temporalis 
superficialis – уплътняване, зачервяване и болезненост по хода на артериите

ф и г у р а  3 ,  ф и г у р а  4 :

Пациентка с темпорален артериит след терапия, дясна и лява темпорална 
област
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В: Лабораторни изследвания

 • Повишаване на острофазовите по-

казатели – СУЕ, CRP. Обикновено 

стойността на СУЕ е над 60 mm/

hr. При 7-20% от пациентите с хис-

тологично доказан темпорален 

артериит СУЕ може да бъде с ни-

ски или с нормални стойности[13]. 

В такива случаи от по-голяма пол-

за е оценката на CRP, който е и 

по-чувствителният острофазов 

мар кер. Рецидив на оплакванията 

може да настъпи и без кореспон-

диращо повишаване в острофазо-

вите показатели и обратно. 

 • Възпалителна нормоцитна, нор-

мохромна анемия.

 • Пълна кръвна картина – левкоци-

тоза и тромбоцитоза. 

 • В 1/3 от случаите – отклонение в 

стойностите на чернодробните 

ензими. 

 • Неспецифично позитивиране на 

антитела – антинуклеарни, анти-

кардиолипинови и др.[14].

Г: Биопсия на а. temporalis superficialis 

и провеждане на хистологично из-

следване дава 100% сензитивност 

за поставяне на диагнозата. Откри-

ва се хистологична картина на спе-

цифичен възпалителен инфилтрат, 

ангажиращ еластичния слой на съдо-

вата стена. Той съдържа гигантски 

клетки, разрушената lamina elasticа 

interna на съдовата стена и места 

на пролиферирала и фиброзирала ин-

тима, което води до силно стесня-

ване на лумена на съдовете, оклузия 

и исхемични усложнения. 

При засягане на темпоралната ар-

терия и възможност за провеждане 

на биопсия тя трябва да бъде напра-

вена преди започване на кортико-

стероидна терапия, ако състояние-

то на пациента го позволява. При 

продължителност на терапията 

около 7-10 дни характерната хис-

тологична картина изчезва. При 

пациенти с нарушение на зрението 

се препоръчва взимане на биопсия 

от противоположната темпорална 

артерия. Негативен резултат от 

биопсията при наличие на характер-

на клинична картина и лабораторна 

констелация, не трябва да възспира 

специалистите от започване на на-

временна терапия. 

Д: Образни изследвания

Цветна доплер ехография. В допъл-

нение на биопсията на темпорална-

та артерия или в случай че биопси-

ята показва негативен резултат, 

се провежда цветна доплер ехогра-

фия на a. temporalis superficialis. Тя е 

с висока специфичност, когато се 

наблюдава оформяне на тъмно (хипо-

ехогенно) хало около лумена на съда 

в резултат на оток на съдовата 

стена и обикновено е патогномо-

нична ехографска находка[15]. В пове-

чето случаи този метод се използ-

ва и за по-точно локализиране на a. 

temporalis superficialis, когато тя не 

може да бъде палпирана. 

Магнитно-резонансна томография 

също има висока диагностична 

стойност. Спорно е кой метод е 

по-добър за поставяне на диагноза, 

затова се използва предпочитаният 

от лекуващия специалист. 

Компютърна томография може да 

се наложи, когато се подозира анга-

жиране на торакалната аорта и при 

риск от дисекация и руптура.

ПЕТ (позитронно-емисионна томо-

графия) скенер с 18-флородеоксиглю-

коза се използва за оценка на възпа-

ление на съдовата стена, когато се 

подозира засягане на торакалната 

аорта с цел изключване на аортна 

аневризма или дисекация в резултат 

на аортит[16].

Класификационните критерии при 

гигантоклетъчен артериит според 

American College of Rheumatology 

1990 са[17]:

 • Дебют на болестта след 50-го-

дишна възраст.

 • Новопоявило се главоболие или гла-

воболие с нова характеристика 

при пациенти с хронична мигрена.

 • Болка, уплътнение по хода на a. 

temporalis superficialis или намалени 

пулсации на същата. 

 • СУЕ над 50 mm/hr.

 • При биопсия – хистологични дан-

ни за грануломатозно възпаление, 

инфилтрация с гигантски многояд-

рени клетки или дифузна мононук-

леарна клетъчна инфилтрация. 

Откриването на три и повече от 

тези пет критерия дава чувст-

вителност 93.5% и специфичност 

91.2%[18]. Освен тези класификацион-

ни критерии винаги трябва да се 

имат предвид и очните проявление 

поради риск от пропускане на диа-

гнозата[19].

Диференциална диагноза се  

прави с:

 • Други системни васкулити като 

грануломатоза на Вегенер и поли-

артериитис нодоза.

 • Синдром на Такаясу. 

 • Herpes Zoster.

 • Мигренозно главоболие. 

 • Заболявания на темпоро-мандибу-

ларните стави.

 • Инфилтративни процеси ретро-

булбарно. 
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Лечение
Основният риск при пациенти с не-

лекуван темпорален артериит е от 

настъпване на слепота. Първите 

24 часа от проявата на симптоми, 

свързани с нарушение на зрителна-

та острота, са ключови. 

При неусложнени случаи и липса на 

засягане на зрението се започва 

перорална кортикостероидна те-

рапия в доза 40-60 mg дневно за 30 

дни, след това дозата се намалява 

до минималната ефективна доза[20]. 

Проследяват се острофазови пока-

затели като СУЕ и CRP. По-голямо 

клинично значение има спадът на 

CRP в хода на лечението. 

Започването на кортикостероидна 

терапия в доза 40-60 mg дневно за 

приблизително 4 седмици, е послед-

вано от намаляване на дозата с 10 

mg на две седмици до дневна доза 

от 20 mg. След това намаляване на 

дозата с 2.5 mg на 2-4 седмици до 

дневна доза от 10 mg. Последвано 

от намаляване на дозата с 1 mg на 

1-2 месеца, в случай че няма прояви 

на рецидив[21].

Пациенти с усложнено състояние и 

при риск от загуба на зрение, се при-

лагат 60 mg дневно или се започва 

кортикостероидна пулс-терапия. 

Интравенозна пулс-терапия се про-

вежда в доза 1000 mg дневно в три 

последователни дни. В тези случаи 

преминаването на перорално прило-

жение на кортикостероиди и нама-

ляването на дозата, трябва да ста-

ва по-бавно. 

Задължително в хода на терапия-

та с кортикостероиди трябва да 

се прилагат и гастропротектори 

– ИПП (инхибитор на протонната 

помпа), с оглед на възрастта на па-

циентите, нежеланите ефекти от 

терапията и риска от гастроин-

тестинални кръвоизливи. 

Ако няма противопоказания, се за-

почва и терапия с Аспирин 75 mg 

дневно. 

При пациенти, при които се налага 

по-продължително лечение или при 

такива с много нежелани реакции в 

хода на кортикостероидната тера-

пия, може да се започне имуносупре-

сор – Метотрексат, Имуран (Азати-

оприн) и др. 

Отскоро има проучвания за приложе-

нието на биологични препарати за 

лечение на гигантоклетъчен арте-

риит. До момента има противоре-

чиви резултати за ефекта им. 

Повечето пациенти се нуждаят 

от лечение с продължителност 1-2 

години, но има и изключения, при 

които се налага по-продължителна 

терапия. Всеки релапс на болестта 

трябва да се третира с агресивно 

повишаване на дозата на кортико-

стероидите. Ако се появи наруше-

ние на зрението, се предпочита 

бързо преминаване към венозно при-

ложение на кортикостероиди и в 

т.ч. пулс-терапия. 

Прогноза
Гигантоклетъчният артериит е 

хронично заболяване и клиничният 

ход е непредвидим. Пациентите 

бързо отговарят на терапията с 

кортикостероиди. Но в 50% от слу-

чаите се наблюдава рецидив след 

намаляване на дозата. Загубата на 

зрение и неврологичните усложне-

ния са сред най-рисковите при ак-

тивно заболяване. 

Целта е навременна диагностика 

и лечение, за да бъдат предотвра-

тени усложненията. С оглед на про-

дължителната терапия с кортико-

стероиди при мониторинга лекарят 

трябва да наблюдава и за нежелани 

лекарствени реакции. При необходи-

мост се редуцира дозата до мини-

мална ефективна или се преминава 

на терапия с имуносупресор. 

Заключение
Гигантоклетъчният артериит е 

системно автоимунно заболяване, 

което засяга най-често жени над 50 

год. възраст. В резултат от закъс-

няла диагноза и ненавременно лече-

ние може да настъпи перманентна 

загуба на зрението и неврологични 

усложнения. Лечението се провежда 

от ревматолози, невролози, офтал-

молози и др. 

Изключително важен за контрол на 

заболяването е редовният мони-

торинг на клиничното състояния и 

лабораторните показатели на паци-

ентите, корекция на дозата на про-

вежданата терапия според състоя-

нието им. n
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